KLAIPĖDA. DRAMOS TEATRAS. A. JUOZAIČIO PJESĖ
„KARALIENĖ LUIZĖ“
Programa:
Dramos veiksmas – 1807 m., kai Napoleono karai atvijo Prūsijos karalystės valdovą
Frydrichą Vilhelmą III į Prūsijos kampą. Bėgdamas nuo gėdingo pralaimėjimo,
Hohencolernų dinastijos galva rado užuovėją tik anapus Nemuno ir Kuršmarių paskutinėje
savo karalystės pėdoje. Čia Napoleonas paliko jį ramybėje. Lygiai metus Berlyno –
Potsdamo dvaras rezidavo Memelyje, suteikdamas miestui karalystės sostinės titulą… Visų
šių įvykių liudininkė ir net dalyvė buvo karalienė Luizė. Trapiai dešimties vaikų motinai
buvo lemta gyventi tik 34 metus. Tačiau ir tuo neilgu žemės keliu ji išėjo į garbingą
amžinybę.
Karalienės vardas ir įvaizdis tapo legenda vokiečių kultūros žemėse. Arvydo Juozaičio
drama bando paliesti karalienės Luizės paslaptį. 2015 m. dramos pagrindu Klaipėdos
dramos teatre režisierius Gytis Padegimas pastatė pjesę „Karalienė Luizė“.

02.15 d., ketvirtadienio vakarą prieš Lietuvos Nepriklausomybės 100 – mečio dieną
Klaipėdos dramos teatre 18 val. bus rodomas A. Juozaičio spektaklis „Karalienė Luizė“.
Išvykimas iš Šiaulių į Klaipėdą 02.15 d. DĖMESIO! Pakeistos išvykimo vietos ir laikas:
14.30 val. – Katedra, autobusų stotelė Tilžės g.; 14:40 val. aikštelė Gegužių gatvėje, prie
PC Akropolis.
Lydimi kelionės vadovės, Klaipėdos Universiteto dėstytojos Monikos Gruslytės važiuojame į Klaipėdą.
Atvykus į Klaipėdą, trumpas pasižvalgymas po Teatro aikštę.
18.00 – 22.00 val. moderniausiame Lietuvos teatre – Klaipėdos dramos teatre
„KARALIENĖ LUIZĖ“
Po spektaklio kelionė į Šiaulius.

Kelionės kaina – 17 €
Bilieto į spektaklį kaina – 10,75 € – 13,75 €

spektaklis

Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovės paslauga;
*Kelionės organizavimas.
NUOLAIDOS IR AKCIJOS BILIETAMS:
*Neįgaliesiems vežimėliuose ir juos lydintiems asmenims – įėjimas nemokamas.
*Neįgaliojo pažymėjimą turintiems asmenims – 2,65 Eur.
*Akliesiems ir silpnaregiams – nemokamai, juos lydinčiam asmeniui – 2,65 Eur.
*Senjorams, moksleiviams, studentams – 50 % nuolaida.

INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 860197003, 841525059 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

